
ZASADY UDZIELANIA UPOWA śNIEŃ DO ZORGANIZOWANIA 
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 
 

I. OGÓLNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z UDZIELANIEM UPOWA śNIEŃ 
 

1. UpowaŜnienie do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przez szkoły, placówki kształcenia 
praktycznego lub kształcenia ustawicznego, zwane dalej placówkami/szkołami, 
wydaje dyrektor komisji okręgowej. O upowaŜnienie do zorganizowania etapu 
praktycznego egzaminu zawodowego moŜe ubiegać się takŜe pracodawca. 

2. Obowiązek uzyskania upowaŜnienia nie dotyczy szkół publicznych kształcących 
w zawodzie technik poŜarnictwa prowadzonych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych oraz szkół kształcących w zawodach, w których etap 
praktyczny egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania 
egzaminacyjnego. 

3. UpowaŜnienia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego, 
udziela się na wniosek szkoły, placówki lub pracodawcy, złoŜony nie później niŜ 
na 7 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. 

4. Udzielenie upowaŜnienia szkole, placówce lub pracodawcy do zorganizowania 
etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach podstawowych dla 
Ŝeglugi morskiej i śródlądowej, w zawodach lotniczych, a takŜe w zawodzie 
technik poŜarnictwa moŜe nastąpić po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

5. UpowaŜnienia udziela się, jeŜeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada 
warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu 
zawodowego, określone w §126.4 rozporządzenia, a w szczególności: 
a) umoŜliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego sprawdzenie 

praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, 
b) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposaŜenie stanowisk 

egzaminacyjnych, zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą 
przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
określonymi w odrębnych przepisach, 

c) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych 
przez zdających, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
warunki socjalne, 

d) zapewnia absolwentom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych 
do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, 

e) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. 
6. Komisje okręgowe w ustalony przez siebie sposób informują pracodawców 

o moŜliwości składania wniosków o udzielenie upowaŜnienia do zorganizowania 
etapu praktycznego egzaminu zawodowego. 

7. W celu uzyskania upowaŜnienia dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca 
powinien złoŜyć wniosek o udzielenie upowaŜnienia i przedłoŜyć informacje 
o wyposaŜeniu szkoły, placówki. 

8. Informacje na temat terminów, zasad, sposobu udzielania upowaŜnień, wymagań 
i warunków, jakie powinny być spełnione przez ubiegające się szkoły, placówki 
lub pracodawców, upowszechnione są na stronach internetowych właściwych 
OKE oraz CKE. 



II. SKŁADANIE WNIOSKU O UDZIELENIE UPOWA śNIENIA 
DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU 
ZAWODOWEGO 

 
1. Wniosek o udzielenie upowaŜnienia do zorganizowania etapu praktycznego 

egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zwanego dalej egzaminem 
zawodowym, składa dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca do dyrektora 
właściwej komisji okręgowej /wg załącznika nr 1/. 

2. Wniosek o udzielenie upowaŜnienia zawiera w szczególności: 
a) zawód, w którym egzamin będzie przeprowadzony, 
b) informacje dotyczące posiadanych przez szkołę, placówkę lub pracodawcę 

osiągnięć i certyfikatów. 
3. Wniosek naleŜy złoŜyć nie później niŜ na 7 miesięcy przed terminem egzaminu 

zawodowego. 
4. Do wniosku naleŜy dołączyć informacje o wyposaŜeniu /wg załącznika nr 2  lub 

2a dla technikum i szkoły policealnej/, /wg załącznika nr 3 dla zasadniczej szkoły 
zawodowej/.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące wyposaŜenia stanowisk egzaminacyjnych 
wyposaŜonych w urządzenia i sprzęt umoŜliwiający wykonanie prac manualnych 
są udostępniane szkołom, placówkom lub pracodawcom przez OKE po złoŜeniu 
wniosku. 

6. Rozpatrywanie wniosku o upowaŜnienie odbywa się w okresie nie dłuŜszym niŜ 
4 miesiące od daty złoŜenia kompletu wymaganych dokumentów. 

 
III. PRZYGOTOWANIE INFORMACJI O WYPOSA śENIU 

 

1. Dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca ubiegający się o upowaŜnienie do 
zorganizowania etapu praktycznego egzaminu przygotowuje /zgodnie 
z załącznikiem nr 2 lub 3/ informacje o wyposaŜeniu szkoły, placówki, które 
dołącza do wniosku o udzielenie określonego upowaŜnienia lub upowaŜnień. 

2. Informacje o wyposaŜeniu szkoły, placówki lub u pracodawcy dotyczą m.in.: 
a) pomieszczeń dla zdających, dla egzaminatorów oraz pomieszczeń socjalnych 

i sanitarnych, 
b) liczby stanowisk egzaminacyjnych moŜliwych do przygotowania przez szkołę, 

placówkę lub pracodawcę 
− zgodnych ze standardami wymagań egzaminacyjnych dla zawodów 

i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
− zapewniających samodzielną pracę zdającym podczas wykonywania zadań 

praktycznych. 
 
IV. UDZIELANIE PRZEZ OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE 

UPOWAśNIEŃ DO ZORGANIZOWANIA EGZAMINÓW POTWIERDZAJ ĄCYCH 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
 

1. W celu rozpoczęcia procedury udzielania upowaŜnień dyrektor komisji okręgowej 
moŜe powołać zespół lub zespoły do przeprowadzenia weryfikacji warunków 
i wyposaŜenia szkół, placówek lub u pracodawców. Celem weryfikacji jest 
sprawdzenie, w uzgodnionym z dyrektorem szkoły, placówki lub pracodawcą 
terminie, czy spełnione są niezbędne warunki do prawidłowego przeprowadzenia 
etapu praktycznego egzaminu zawodowego. 



2. Na podstawie rekomendacji zespołu weryfikatorów, dyrektor komisji okręgowej: 
a) udziela upowaŜnienia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu 

zawodowego w zakresie określonym we wniosku szkoły, placówki lub 
pracodawcy, 

b) udziela upowaŜnienia w trybie warunkowym wyznaczając jednocześnie datę 
uzupełnienia braków, 

c) nie udziela upowaŜnienia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu 
zawodowego, podając stosowne uzasadnienie. 

3. UpowaŜnienia udziela się na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata począwszy od daty 
wydania upowaŜnienia. 

4. W przypadku otrzymania odmowy udzielenia upowaŜnienia, dyrektor szkoły, 
placówki lub pracodawca ma prawo do złoŜenia odwołania w terminie 14 dni od 
daty otrzymania odmowy. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie 30 dni. 

5. Uzyskanie upowaŜnienia nie jest jednoznaczne ze zorganizowaniem etapu 
praktycznego egzaminu zawodowego w danej szkole, placówce lub 
u pracodawcy. Na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu, dyrektor 
komisji okręgowej powiadamia dyrektora upowaŜnionej szkoły, placówki lub 
pracodawcę o zorganizowaniu egzaminu, we wskazanym w upowaŜnieniu 
zakresie. 

6. Dyrektor komisji okręgowej, powiadamiając szkołę, placówkę lub pracodawcę 
o zorganizowaniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego, przedstawia 
harmonogram sesji egzaminacyjnej. 

7. Dyrektor komisji okręgowej, powiadamiając szkołę, placówkę lub pracodawcę 
o zorganizowaniu etapu praktycznego egzaminu zawodowego 
przeprowadzanego na stanowiskach wyposaŜonych w urządzenia i sprzęt 
umoŜliwiający wykonanie prac manualnych, przedstawia harmonogram 
wykorzystania stanowisk egzaminacyjnych, specyfikację materiałową 
do wykonania zadań praktycznych. 

8. Dyrektor komisji okręgowej podpisuje z dyrektorem szkoły, placówki lub 
pracodawcą stosowną umowę ustalającą warunki i zasady finansowania etapu 
praktycznego egzaminu zawodowego /dotyczy etapu praktycznego egzaminu 
po zasadniczej szkole zawodowej i po szkołach policealnych kształcących w tych 
samych zawodach w których kształcą zsz/. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI 

 
� Wniosek o udzielenie upowaŜnienia – Załącznik nr 1 
� Informacja o wyposaŜeniu szkoły/placówki do etapu praktycznego T i P – 

Załącznik nr 2 (dotyczy szkół/placówek, które w roku 2011 przeprowadzą etap 
praktyczny egzaminu zawodowego na stanowiskach wyposaŜonych w 
specjalistyczny sprzęt) 

� Załącznik nr 2A (dotyczy szkół/placówek, które w roku 2011 przeprowadzą etap 
praktyczny egzaminu zawodowego bez specjalistycznego wyposaŜenia) 

� Informacja o wyposaŜeniu szkoły/placówki do etapu praktycznego ZSZ – 
Załącznik nr 3 

 


